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Styrelsemöte Norsdlvens vattenråd 15 mars 2o1B

Mötet hölls via Slqrpe

Närvarande: Äsa Enefalk Länsstyrelsen värmland, Tina Näslund Torsby Kommun, Ewa
Nilsson skogsstyrelsen, Adam Fryke Kils kommun, catharina Knutsson Karlstad
kommun, och Annika Hulu Sunne kommun

$ r Mötets öppnande
Ordförande Catharina Knutsson öppnar mötet

S z Val av mötessekreterare
Mötet väljer Adam Fryke till sekreterare för mötet.

S 3 VaI avjusterare
Mötet vät;-er Äsa Enefalk till justerare

$ 4 Dagordning
Mötet fastställer för3- ande dagordning :

. $ 5, Information om projektansökningar

. $ 6, Yttrande om Vassjön, Torsby kommun

. s T,Information om ansökan om organisationsnummer/momsregistrering

. $ 8, Anlitande av Kräftmannen AB

S 5, Information om projektansökningar

Åsa säger att beredningssekretariatet nästan säkert kommer att bevilja åtminstone delar
av den inskickade ansökan. Det kan vara så att öwiga delar kommer att beviljas med
fiskevårdsmedel eller medel för biologisk återställning, länsstyrelsen kommer att ha en
internt möte och sedan lämna besked. Äsa önskade dock att vattenrådet skulle prioritera
mellan de olika projektdelarna. Mötet kom fram till att Catharina skulle stämma av med
Tomas (Kräftmannen AB) för att få hans synpunkt på prioritering. Detta ska sedan
stämmas av med Vattenrådet via mail.

$ 6, Yttrande omVassjön, Torsby

Miljöavdelningen på Torsby kommun har lämnat in ett yttrande angående Vassjön, Tina
har stämt av med dem. Men vattenrådet lämnade inte in något eget yttrande.

$ 7 rnformation om ansökan om organisationsnummer/momsregistrering

Adam informerar om att han har lämnat in en ansökan om organisationsnummer för
vattenrådet. Han har även stämt av med Gullspångs VR som är momsregistrerade och då
får "dra" momsen.
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$ 8 Anlitande av Kråiflmannen AB

Nuvarande avtal med Tomas, Kräftmannen Ab, gäller till den sista mars' Tomas har

tidigare gett ett kostnadsförslag för samordning av vattenrådet under zor8, kostnaden

skulle då bli +r 6oo ex moms. Efter diskussion beslutades att Catharina tillfrågar Tomas,

Kräftmannen AB, om förnyande av avtal, men att då anlita honom per timme (65o

kr/tim) med ett max takpå 6o ooo kr inHusive reseersättning och moms. om Tomas

godkänner detta skriver Adam ett nytt avtal och stämmer av detta med Tomas och

Catharina.

S 9 Nästa möte

Nästa möte hålls den g april zor8 i Sunne, Annika skickar ut en inbjudan'

S ro Mötets avslutande

Mötet avslutas.
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Adam fua Enefalk

Justerare
Mötessekreterare
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